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I.

Bevezetés

A Kormány az Államreform Operatív Program keretében pályázatot hirdetett
„Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok
számára” címmel.
Budapest

VII.

kerület

Erzsébetváros

önkormányzat) Képviselő-testülete

Önkormányzatának

(továbbiakban:

(továbbiakban: képviselő-testület)

2013.

június 26-i ülésén a 402/2013. (VI.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy
részt kíván venni a pályázaton.
A képviselő-testületi döntést követően Budapest VII. kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) megkezdődtek a
pályázat beadásához szükséges előkészítő munkálatok, amelyek keretében
meghatározásra kerültek azok az alábbi pályázati tevékenységek (fejlesztési
elemek) melyeket sikeres pályázat estén az önkormányzatnak végre kell
hajtania, illetve meg kell valósítania.
1. ÁROP-3.A.1 számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Középmagyarországi régióban című nyertes pályázatában vállalt intézkedések
felülvizsgálata.
2. Az

önkormányzati

feladatok

átalakulásával

kapcsolatban

a

támogató

infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a
kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új
feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell

kidolgozása,

felülvizsgálata,

átszervezése,

a

gazdasági

társaságok

tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok
kidolgozása és megvalósítása.
3. A

fenntartható gazdálkodás

és

költségvetési egyensúly

megteremtését

szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat
rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának
értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, középés hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb
potenciállal rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet a projekt
kezdetétől számított 6 hónapon belül kell megvalósítani.
4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel –
különösen

köznevelési-oktatási,

valamint

szociális,

közművelődési,

gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett
konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.
5. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok
figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.
6. Az

új

feladat

intézményirányítási
alkalmazása.

ellátási

rend

hatékony

erőforrás-tervező

Hatékonyságelemzésére,

és

megszervezését

vezetői

információs

működés-átvilágítására,

támogató
rendszer
fenntartói

döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet

kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas
eszköz bevezetése.
7. A

lakosság

körében

átfogó

felmérés

és

elemzés

készítése

a

közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. Az
lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy
adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés,
telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban.
8. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató
folyamatok

felülvizsgálata,

szabályzatok

felülvizsgálata;

optimalizálása.

újraszervezése,
három

a

kiválasztott

kapcsolódó
folyamat

szervezeti

átszervezése,

Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható,

amennyiben azok eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken.
9. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos,
ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőségmenedzsment modell bevezetése, például a közigazgatásra adaptált Közös
Értékelési

Keretrendszer

(Common

Assessment

Framework;

CAF)

alkalmazása révén. A megújított CAF 2013-as modell bevezetéséhez és
alkalmazásához

nyújt

(https://caf.kim.gov.hu),

segítséget
amelyen

a
az

kormányzati
ingyenesen

CAF

használható

honlap
online

önértékelési kérdőívkitöltő szoftveren túlmenően módszertani segédanyagok
is feltöltésre kerülnek.

10.Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri
hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán
erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti
besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.
11.A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos,
a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás
biztosítása.
A tervezett projekt az önkormányzat számos szakmai és funkcionális folyamatát
érinti, amelyek felülvizsgálatához, optimalizálásához, illetve megvalósításához a
pályázat biztosítja a szükséges költségvetési erőforrásokat.
A

pályázat

„Működési

folyamatok

optimalizálása

Erzsébetváros

Önkormányzatánál” címmel 2013. augusztus hónapban került benyújtásra.
A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 2013. október 26-án kelt értesítésben
foglaltak

szerint

a

Közigazgatási

Reform

Programok

Irányító

Hatósága

vezetője döntésében 39 997 380 Ft vissza nem térítendő támogatást állapított
meg a tervezett projekt megvalósítására.
Az önkormányzat vonatkozó 25/2013. (XI.11) Polgármesteri és Jegyzői Együttes
Intézkedésében foglaltaknak megfelelően a pályázati projekt megvalósításának
kezdőnapja 2013. november 11., a megvalósítás határideje 2014.
november 10.

II.

Vezetői összefoglaló

Magyarország Alaptörvényének 31. cikke szól a helyi önkormányzatokról. Az
Alaptörvény értelmében Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi
közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek. A helyi
önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.
Magyarországon több mint két évtizedig volt (és a 2014. évi önkormányzati
választásig van részben) hatályban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény. Az Alaptörvény értelmében és a közigazgatási reform keretében
került megalkotásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
LXXXIX. törvény.
A helyi önkormányzatok által ellátandó és ellátható feladat- és hatásköröket ezen
törvények szabályozták és szabályozzák.
A

helyi

önkormányzás

a

település,

valamint

a

megye

választópolgárai

közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet,
kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül. A helyi
önkormányzás

a

helyi

közügyekben

demokratikus

módon,

széles

nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

körű

A helyi

önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék
(területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg. Települési
önkormányzatok a községekben, a városokban, járásszékhely városokban,
megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben működnek.
A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa
önként vállalt feladat- és hatásköröket. A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-

testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan
helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv
kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat
mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi
közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek,
vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. A helyi
önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön
megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni
kell a feladatellátás finanszírozásáról. A községnek, a városnak, a járásszékhely
városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a
megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek.
Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles,
figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő
adottságait, különösen
a) a gazdasági teljesítőképességet;
b) a lakosságszámot;
c) a közigazgatási terület nagyságát.
Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és
hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági
feltételeket.
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról
való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény
elnevezése;
4.

egészségügyi

alapellátás,

az

egészséges

életmód

segítését

célzó

szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának,
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik
- értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét
is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21.

víziközmű-szolgáltatás,

amennyiben

a

víziközmű-szolgáltatásról

szóló

törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül
A fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei között - önállóan
gyakorolják a települési önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és
hatáskört, amelyet törvény nem utal a fővárosi önkormányzat kizárólagos
feladat- és hatáskörébe.
A fővárosi önkormányzat feladata különösen:
1. törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy
országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és
gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok
és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a
közterület-felügyelet

működtetése,

illetve

a

főváros

teljes

területén

a

forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés;
2. a kerületek határain átnyúló településrendezés, terület- és településfejlesztés;
3. településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés);
4. szociális ellátások biztosítása;
5. állategészségügyi feladatok;
6. az érintett kerületek véleményének kikérésével közutak, közparkok, közterek
elnevezése;
7. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
8. fővárosi szintű sport és szabadidősport;
9.

közvilágítás

biztosítása,

szolgáltatás biztosítása;

köztemetők

fenntartása,

kéményseprő-ipari

10. helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a főváros
területén a parkolás feltételrendszerének kialakítása;
11.

távhőszolgáltatás,

ivóvíz-ellátás,

szennyvízelvezetés,

-kezelés

és

-

ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás;
12. környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem;
14. fővárosi helyi adóval kapcsolatos feladatok;
15. gazdaságszervezés és -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok;
16. az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása;
17. a kiemelt kulturális örökség védelme;
18. a hajléktalan ellátás;
19. a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak
megállapítása.
A kerületi önkormányzat feladata különösen:
1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak
megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül,
ide nem értve a (4) bekezdés I. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési
terv alapján);

7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9.

egészségügyi

alapellátás,

az

egészséges

életmód

segítését

célzó

szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának,
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik
- értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét
is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.
A fővárosi önkormányzat megállapodhat a kerületi önkormányzattal, hogy a
fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörét a kerületi önkormányzat vagy azok
társulása látja el. A fővárosi önkormányzat az átadott feladat- és hatáskörök
arányában az ellátásukhoz szükséges anyagi eszközöket köteles a kerületi
önkormányzatnak, illetve azok társulásának átadni.

A

helyi

önkormányzat

képviselő-testülete

az

önkormányzat

működésével,

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel
történő együttműködésének összehangolásában.
A helyi önkormányzat feladatainak ellátása érdekében intézményt alapíthat.
Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzata Alaptörvényben és a helyi
önkormányzatok feladatellátását meghatározó törvényekben megjelölt feladatait
a Polgármesteri Hivatal, a kerületi intézményrendszer és gazdasági társaságai
útján látja el.

A helyi önkormányzatok maguk határozzák meg - a lakosság igényei alapján,
anyagi lehetőségeiktől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon
látják el. Ebből az következik, hogy az egyes szolgáltatások igénybevételének
lehetőségét kell az érintett, a feladatellátásra kötelezett helyi önkormányzatnak
biztosítania.
Az önkormányzat képviselő-testülete nagyfokú önállósággal rendelkezik az
intézményi

struktúra

kialakításában,

szervezésében:

a

lakosság

igényei,

demográfiai adatok alapján, illetve gazdasági lehetőségeitől függően - a
jogszabályok

keretei

között

-

maga

határozza

meg,

hogy

szociális

gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatait milyen módon látja el.

és

III. Elemzés

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata humán ellátással
kapcsolatos

feladat-

és

Szolgáltató

Központ

hatásköreit

működtetése

a

Bischitz

és

Johanna

Budapest

Integrált

Főváros

VII.

Humán
Kerület

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodája (továbbiakban:
Humánszolgáltató Iroda) által látja el.
Az önkormányzat humán szolgáltatási területének átszervezésére, az intézményi
rendszer átalakítására, az intézmények

és

hivatal közötti feladatok újra

gondolására 2011 októberében került sor.
Az intézményi feladatellátás 3 főbb intézményi központ, az Erzsébetvárosi
Integrált

Szociális

Szolgáltató

Központ,

az

Erzsébetvárosi

Szociális

és

Gyermekjóléti Szolgáltató Központ és az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat
útján történt. Ezen intézményeket egyesítette a Képviselő-testület egy új,
integrált

szociális

szolgáltató

szervezetté

a

hatékonyabb

irányítás

és

feladatellátás érdekében. Az átszervezés 2012. március 1. napjával történt meg
és létrejött a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ.

A Humán Szolgáltató 3 fő pillér mentén nyújt szolgáltatásokat Erzsébetváros
lakosságának:


idősellátás,



egészségügyi ellátás



családi- és gyermekjóléti ellátások

A

Humán

Szolgáltató

szolgáltatási

körébe

tartozó

feladatait

a

Szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, illetve Budapest Főváros VII.
Kerület

Erzsébetváros

Önkormányzat

Képviselőtestületének

hatályos

helyi

szabályozásai és rendeletei alapján végzi.
A Humán Szolgáltató Központ által biztosított szolgáltatások
Szociális alapszolgáltatások keretében ellátott feladatok (segítséget nyújtva a
rászorulók részére önálló életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális, vagy
más okból eredő problémáik megoldásában):


étkeztetés



házi segítségnyújtás



jelzőrendszeres házi segítségnyújtás



nappali ellátás keretében: pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek
nappali ellátása



családsegítés



adósságkezelési tanácsadás

Szociális szakosított ellátási formák keretében ellátott feladatok (az életkoruk,
egészségi

és

mentális

állapotuk,

valamint

szociális

helyzetük

miatt

az

alapszolgáltatások keretein túlmutató igények teljesítésére):


tartós és bentlakásos elhelyezés keretében nyújtott ápolási és gondozási
szolgáltatási formák (idősek otthona)





átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatás (átmeneti elhelyezést nyújtó
időskorúak gondozóháza)

Gyermekjóléti alapellátások keretében ellátott feladatok (hozzájárulva a gyermek
testi,

értelmi

és

erkölcsi

fejlődésének,

jólétének,

a

családban

történő

nevelésének elősegítéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez):


bölcsődei ellátás



gyermekjóléti szolgáltatás



gyermekjóléti

munkához

kapcsolódóan

szabadidős

és

prevenciós

programok szervezése


gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai keretében: kapcsolattartási
ügyelet, kórházi szociális munka, utcai és lakótelepi szociális munka,
készenléti szolgálat működtetése

Egészségügyi alap- és szakellátás keretében ellátott feladatok (elősegíteni az
egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget
befolyásoló feltétel- és eszközrendszert):


felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítása



házi gyermekorvosi szolgálat működtetése (0-14 éves korig)



védőnői (család- és nővédelmi, - várandós) gondozási tevékenység és
iskola-egészségügyi ellátás nyújtása



fogorvosi alapellátás, szájsebészeti szakellátás, valamint

az

ifjúsági

fogorvosi alapellátás biztosítása


ügyeleti (munkaidőn túli, munkaszüneti- és ünnepnapokon történő),
szakorvosi szolgálat folyamatos működtetése



szűrővizsgálatokat, felvilágosító programokat, védőoltásokat szervezése a
lakosság, illetve annak egyes veszélyeztetett csoportjai részére



iskolai egészségügyi ellátás



otthonápolási szolgálat

privatizált (szerződéses) háziorvosok feletti orvos szakmai, jogi és pénzügyi
kontrollt ellátása
Az intézményi összevonás után egyes egészségügyi alap-és szakellátási feladatok
a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának feladatkörébe kerültek, pl.
Az egészségügyi szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatok:
•

Kinevezések, átsorolások készítése.

•

Szakfeladatonkénti költségvetés összeállítása.

•

Vállalkozókkal kötendő ellátási szerződések előkészítése.

•

Működési engedélyek beszerzése, módosításokkal kapcsolatos feladatok

ellátása.
•

Beszámolók, előterjesztések készítése.

•

OEP szerződések évenkénti módosítása.

•

OEP jelentés készítése.

•

Statisztikai adatszolgáltatás.

•

Vállalkozók részére közüzemi számlák továbbszámlázásának előkészítése.

•

Praxis átadás-átvételi eljárásban közreműködés.

•

Körzethatárok felülvizsgálata szükség szerint.

A Humánszolgáltató Iroda által ellátandó feladatokat az iroda ügyrendje
határozza meg. Jelenleg a 3. kiadásszámú Ügyrend hatályos, mely a tanulmány
elkészítése idején lépett visszamenőleg hatályba.
A Humánszolgáltató Iroda által ellátott fő tevékenységi csoportok az Ügyrend
szerint:


Segélyezés



Intézményirányítási feladatok



Művelődés, nevelés



Sport



Civil szervezetek, egyházak



Kisebbségek

Az Iroda engedélyezett álláshelyeinek száma: 26 fő
Az irodavezető közvetlen vezetése alatt az irodavezető-helyettesek és ügyintézők
dolgoznak. A köztisztviselők három szervezeti egységében végzik a munkát az
irodavezető-helyettesek

közvetlen

felügyeletével

segélyezési

terület,

intézményirányítás, művelődési és sport terület).
A szervezeti egység létszámát és a munkakörök felsorolását az Ügyrend 1. sz.
melléklete határozza meg.
A vezetők, az ügyintézők, az ügykezelők és a munkavállalók feladatait a
PHSzMSz-ben foglaltakon túl – az Ügyrend 2. számú mellékletét képező –

munkaköri leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására
is alkalmas módon tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatokat, azok
jellegét, a tevékenységi kört, a munkakörre vonatkozó előírásokat. A munkaköri
leírásból megállapíthatóak továbbá a munkakört betöltő alá- és fölérendeltségi
viszonyai is.
A Humánszolgáltató Iroda létszáma és munkakörök felsorolása
Létszám:

26

fő

Munkakörök:
irodavezető

1

fő

irodavezető helyettes

2

fő

szociális intézményi referens

1

fő

titkársági asszisztens

1

fő

szociális ügyintéző

12

fő

jogi ügyintéző

1

fő

ügykezelési ügyintéző

1

fő

kulturális, intézményi koordinátor

1

fő

helyszínelő ügyintéző

2

fő

ügyintéző

1

fő

kulturális referens

1

fő

adminisztrátor

1

fő

tanügyi és gazdasági referens

1

fő

Az iroda irányítását és vezetését saját felelősségi körrel az irodavezető látja el.
Közvetlen munkavégzését és az irodai adminisztrációt a mellette dolgozó
titkársági asszisztens végzi.
Az irodavezető-helyettesek az irodavezető tartós távolléte esetén ellátják az
irodavezető helyettesítését teljes körűen. Ezen időszakban saját alapfeladatain
túl, felelnek az Iroda feladatellátásának zavartalanságáért, a munkafegyelem
betartásáért,

a

munkavégzés

jogszerűségéért

és

eredményességéért,

az

adatszolgáltatásért és minden olyan körülmény és feltétel megteremtéséért,
melyek befolyásolják az eredményes munkavégzést, illetve megteremtik annak
feltételeit.
Saját feladatkörükben végzik az iroda koncepcionális munkamegosztása szerint a
segélyezési terület, az intézményirányítási terület és a művelődési és sport
terület szakmai irányítását.
Külön kiemelendő a művelődési, sport terület irányításáért felelős irodavezetőhelyettes,

illetve

a

hozzá

tartozó

munkatársak

(kulturális,

intézményi

koordinátor, kulturális referens, civil, egyházügyi, sport és nemzetiségi referens,
valamint egy fő adminisztrátor) feladatellátása. A Humánszolgáltató Iroda az
Erzsébetvárosi

Polgármesteri

Hivatal

Garay

utcai

épületében

működik.

A

művelődési-oktatási terület munkatársai és irodavezető-helyettese viszont az
Erzsébet körúti épületben kaptak helyet. Ez a fajta elkülönítés nem csupán
„földrajzi” értelemben és annak okán alakult ki, hanem amiatt, mert a
szakterület az önkormányzat fókuszpontjában áll és az önkormányzati vezetés

önálló felelősségi körrel ruházta fel a csoportot1. Ez a „kvázi” önállóság a
munkaköri leírásban nem lelhető fel, mivel a szervezeti struktúra és hierarchia
kötött, a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésén a Képviselő-testület nem
változtatott. A csoport munkavállalóinak munkaköri leírásában azonban teljes
körűen fellelhetők az általuk ellátott feladatok, illetve azok összhangban vannak
az iroda ügyrendjében meghatározottakkal. Megemlítendő, hogy esetükben a
munkaköri megnevezésben is jelen van az ellátott feladatkör.
Az intézményirányítási feladatokat ellátó csoport a legkisebb létszámú az irodán
belül, de ez arányosnak mondható a részükre meghatározott feladatokkal.
A segélyezési csoport szintén irodavezető-helyettes közvetlen irányítás alatt
működik.

Ez

az

iroda

legnagyobb

létszámú

szervezeti

részegysége.

Az

irodavezető-helyettesen kívül 12 fő segélyezési ügyintéző tartozik a csoporthoz.
Bár munkaköri leírásuk alapján a feladatellátás túlnyúlik ezen az egységen,
mégis nagyságrendjét tekintve elsősorban az itt végzett munkát segíti a 2 fő
helyszínelő ügyintéző és az 1 fő ügykezelési ügyintéző.
A munkamegosztás a csoport ügyintézőinél területi elvű. A kerület utcáit osztják
fel és egy-egy területi egység tartozik adott ügyintézőhöz. A megosztást a
honlapon publikálják, így az ügyfelek lakcímük alapján azonosíthatják a hozzájuk
tartozó ügyintézőt. A felosztás arányosságát az irodavezető és a területért felelős
irodavezető-helyettes folyamatosan figyelemmel kíséri és aránytalanság esetén

1

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szervezési elvei alapján hivatalosan nincsenek az irodákon
belül csoport néven meghatározott elkülönülő szervezeti egységek, a tanulmányban azonban ilyen
néven említem az elkülönült feladatellátást végző egységeket.

újraosztják. A csoportban dolgozó segélyezési ügyintézők ugyanazon munkaköri
leírás alapján dolgoznak.
Az irodán belül két speciális feladatkörű ügyintézős dolgozik, 1 fő jogi ügyintéző
és 1 fő – feladat megjelölés nélküli - ügyintéző. Feladatkörük az ügyrendben
kerül

részletezésre.

Utóbbi

kollega

munkaköre

az

iroda

informatikai

feladatellátásának menedzselése, illetve ő végzi a kapcsolattartatás a Pénzügyi
Irodával.

IV. Fejlesztési lehetőségek

A tanulmány elkészítésekor hatályba lépő ügyrend rendezte azt az észrevételt,
ami a feladatkörök elemzése során szembetűnő volt az irodán. A három szakmai
területet

–

segélyezés,

művelődés,

intézményirányítás

–

három

külön

irodavezető-helyettes vezette, az irodavezető irányítása mellett. A három
területből azonban az intézményirányítási feladatok adják a legkisebb szeletet,
úgy feladatok, mint személyzet terén. Az ügyrend változásával és a feladatkörök
átszervezésével a területet már nem irodavezető-helyettesi, hanem referensi
státuszban dolgozó kollega látja el.
A művelődési, kulturális terület viszont olyannyira elkülönül, hogy a csoport
esetében indokolható lenne, ha egy esetleges hivatalátszervezés során
önálló felelősségi körbe kerülne. Korábban ez így volt, de a hivatalvezetés
koncepciója a nagyobb létszámú, főosztály jellegű szervezési modell volt, így
integrálták a korábbi szociális és művelődési, illetve egészségügyi területet. A
szociális és egészségügyi terület integrációja illeszkedik, azonban a művelődési,
oktatási és kulturális terület olyan sok egyedi feladattal jár, amely egyértelműbb
lenne elkülönült – és jogilag is rendezett – vezetés mellett.

